Garkalnes novadam ir stratēģisks, pašvaldības jaunatnes politikas
plānošanas dokuments.

Jaunatne ir sabiedrības un tās izaugsmes turpināšanas garants. Jaunatne tiek uzlūkota
gan kā neprognozējama sabiedrības daļa, kurai nav konkrētas intereses, gan kā attīstības un
izaugsmes galvenais virzītājspēks. Garkalnes novada pašvaldība, pildot savas funkcijas,
piedalās valsts jaunatnes politikas īstenošanā, pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka pašvaldības kompetence ir plānot darbu ar jaunatni, izstrādājot
pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus, un nodrošināt institucionālu
sistēmu darbam ar jaunatni. Garkalnes novada Domes 2018.gada februāra sēdē 27.02.2018.
tika apstiprināts Garkalnes novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 20182023.gadam.
Jaunatnes politika ir mērķtiecīgu darbību kopums visās valsts politikas jomās, kas
veicina jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos
sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Garkalnes novada Jaunatnes politikas attīstības
stratēģija 2018.-2023.gadam ir pirmais jaunatnes politikas plānošanas dokuments novadā.
Stratēģijas izstrādāšanā ir iesaistītas pašvaldību iestādes, Garkalnes novada izglītības
iestāžu līdzpārvaldes jaunatne un speciālisti, kas veic darbu ar jaunatni.
Šobrīd ir izveidota Garkalnes novada Jaunatnes politikas stratēģiju 2018-2023.gadam,
lai varētu veiksmīgi un uz mērķtiecīgu un saskaņotu plānošanu virzīt novada, iedzīvotāju,
infrastruktūras, vides un nozaru sadarbības nākotni. Plānošanas dokuments ir vērsts uz ikviena
Garkalnes novada jaunieša (vecumā no 13-25.gadiem) dzīves kvalitātes uzlabošanu neatkarīgi
no viņu dzimuma, vecuma, reliģiskās piederības, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai
sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, vai citiem apstākļiem, tādejādi integrējot
viņu novada un valsts sabiedriskajā dzīvē un atbalstot viņa centienus savas karjeras veidošanā.
Ikviens jaunietis viegli var kļūt par “problēmu” vai “resursu” sabiedrībā atkarībā no apkārtējās
vides un personīgās motivācijas. Ir jārada labvēlīga un atvērta vide jauniešu personības
attīstībai un pilnveidei, lai veicinātu iespējami lielāka jauniešu skaita kļūšanu par sabiedrības
“resursu”. Populārākie jauniešu brīvā laika pavadīšanas veidi (atpūtas klubos, bāros, spēļu
zālēs) negatīvi ietekmē jauniešu veselību, dzīvesveidu un vērtību sistēmu kopumā. Palielinās
to jauniešu skaits, kas lieto atkarību izraisošas vielas un aizraujas ar azartspēlēm. Rodas
nepieciešamība paplašināt esošās iespējas un piedāvāt jauniešiem mūsdienīgas alternatīvas
jauniešu brīvā laika pavadīšanas jomā. Galvenie jaunatnes veselības riska faktori ir- tabakas
izstrādājumu, alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošana, datorspēles, HIV/AIDS
izplatība, seksuāli transmisīvās saslimšanas, vardarbība. Ir svarīgi pasargāt jauniešus no
atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanas, informējot un veicot preventīvos pasākumu
kopumu novadā. Jauniešu informētības jomā pastāv sadrumstalotība. Ir nepieciešams sniegt

kvalitatīvu, spilgtu, aktuālu informāciju. Šī uzdevuma veikšanā līdz šim darbojas pašvaldības
informatīvais izdevums “Garkalnes novada vēstis”, mājas lapa www.garkalne.lv/jaunatnei ,
izglītības iestāžu pedagogi un novada speciālisti. Ir izveidota portāla facebook.com sadaļa–
lapa (https://www.facebook.com/garjaunatne/ ), bet ne katrs ir tajā reģistrējies un skatās
ikdienā. Minēto uzdevumu veic arī “Garkalnes novada jaunatnes telpa”, Garkalnē,
Vidzemes šosejā 33B. (3, 4, 5, un 6- dienu plkst. 12:00-19:00).
Garkalnes novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2018-2023.gadam nepieciešams, lai
•

Mērķtiecīgi un plānveidīgi organizētu
sadarbojoties dažādām institūcijām;

jaunatnes

jautājumu

risināšanu,

•

Pamatotu līdzekļu nepieciešamību darbam ar jaunatni;

•

Ikviens jaunietis redzētu, kas un pēc kādiem principiem tiek darīts jaunatnes
jomā Garkalnes novadā;

•

Nodrošinātu plānveidīgu jaunatnes politikas realizāciju;

•

Attīstītu jaunatnei labvēlīgu un daudzpusīgu vidi (telpas, āra un iekštelpas
aktivitātes, savstarpējās un iestāžu sadarbības iespējas, karjeras plānošanas
iespējas un informācijas aprite);

•

Veicinātu jauniešu līdzdalību, uzņēmību, komunikācijas prasmju attīstību un
ideju realizāciju;

•

Atbalstītu jauniešu uzņēmējdarbības un ģimenes veidošanas centienus savā
novadā.
Ar plānošanas dokumentu- Garkalnes novada jaunatnes politikas attīstības
stratēģiju 2018-2023.gadam iespējams iepazīties www.garkalne,lv Attistības
dokumentu un jaunatnes sadaļā.
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